
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผู
ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  
 
สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ มาใชในการศึกษา
โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการใน 4 ดาน ประกอบดวย ดาน
องคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) และดานภาวะผูนํา (Leadership) ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงระดับความผูกพันตอองคการใน
ภาพรวม  
 ระเบียบวิธีการศึกษาและขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก
การศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และขอมูลออนไลนทาง
อินเตอรเน็ต และอินทราเน็ต และขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม แบบตอบ
ดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการ
เก็บขอมูลจากพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนยไปรษณียจํานวน 2 แหงในสังกัดสํานักงานไปรษณีย 
เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 120 คน ขอมูลท่ีไดนํามา
วิเคราะห โดยใชคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาฉล่ีย (Mean) คาแจกแจงแบบที (T-
test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : Anova) การเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี Scheffe และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดย Linear Regression โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 16.0 for Windows ในการวิเคราะห 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 69.2 มีอายุระหวาง 32–38ป
และ 39 – 45 ป รอยละ 30.0 จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.รอยละ 46.7 มีอายุการทํางานระหวาง 1-5 
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ป รอยละ 30.0 มีตําแหนงเจาหนาท่ีไปรษณีย รอยละ 60.8 และมีอัตราเงินเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 
รอยละ 66.7 

 
สวนท่ี 2 การทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอความผูกพันตอ
องคการในภาพรวมและปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

จากการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการมีคาความ
เช่ือม่ัน (Alpha α) มากกวา .80 แสดงวาขอคําถามมีความนาเช่ือถืออยูในระดับสูง สามารถยอมรับ
แบบสอบถามสําหรับใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได  
 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน 

 
ตอนท่ี 3.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคการในภาพรวม 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม 

พบวา ความคิดเห็นของพนักงานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแตละขอ
คําถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ประกอบดวย มีความ
เต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของ ปณท. เปนหลัก  มีความปรารถนาอยาง
แรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ ปณท. มีความพรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนไมวาตอองคการ หรือตอหนาท่ีการทํางาน ปณท. เปนองคการท่ีดีท่ีสุด ท่ีทานเลือกทํางาน
ดวย และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก เพียงขอเดียว คือ มีความเช่ือม่ัน
อยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ ปณท. 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามโดยรวม เปนพนักงานใน
ระดับผูกพันตอองคการ (Engaged Employee) ซ่ึงหมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการอยางแทจริง และจะหา
แนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อทําใหองคการกาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด  

 
ตอนท่ี 3.2 ความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กับระดับความคิดเห็น

ตอความผูกพันตอองคการในภาพรวม 
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ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนง และเงินเดือน กับตัวแปรตาม 
ซ่ึงไดแก ระดับความคิดเห็นตอองคการในภาพรวม ไดผลการศึกษาดังนี้ 

1.  พนักงานท้ังเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานเพศไมมีผลตอระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน  

2.  พนักงานแตละกลุมอายุโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานอายุไมมีผลตอระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน  

3.  พนักงานทุกกลุมระดับการศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน  

4.  พนักงานทุกกลุมอายุการทํางานโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานอายุการทํางานไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน 

5.  พนักงานทุกระดับตําแหนงงานโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานระดับตําแหนงงานไมมีผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน  

6.  พนักงานทุกกลุมเงินเดือนโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานระดับเงินเดือนไมมีผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 
สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 

ตอนท่ี 4.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานท้ัง 4 ดานไดแก 

ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ ในดานองคการ 

ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 
ในดานองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยในระดับเห็นดวย
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มาก จํานวน 7 ปจจัย ประกอบดวย มีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกศูนยไปรษณียอยาง
ชัดเจน จัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ   นโยบายและกล
ยุทธของแตละศูนยไปรษณียมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด มีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดย รวมอยูใน
ระดับดี  มีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสม และปลอดภัยใหกับพนักงาน  มีการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน  มี
การสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ และมีความ
คิดเห็นในระดับเฉย ๆ เพียงปจจัยเดียวไดแก มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

2. ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ ในดานงาน 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคการใน

ดานงานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก
จํานวน 2 ปจจัย ประกอบดวย มีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับ
ตนเอง  พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ ท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
องคการ และมีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ จํานวน 2 ปจจัย ประกอบดวย มีการจัดเตรียมอุปกรณ 
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรูความ สามารถของพนักงาน 

3.     ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ ในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคการ ใน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ดวยมาก จํานวน 9 ปจจัย ประกอบดวย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความ สามารถ 
(Competency) ท้ังดานองคการและพนักงาน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) ของพนักงานแตละคน เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การ
พัฒนาและการจายคาตอบแทน สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน มีเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและ
กาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดีข้ึนในท่ีทํางาน มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานตามความ
เหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ มีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสม
กับกําลังความสามารถของพนักงานท่ีทําลงไปในงาน มีระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขัน
กับองคการอื่น ในธุรกิจเดียวกันได มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ และมี
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ความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ จํานวน 3 ปจจัย ประกอบดวย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี  มีการสงเสริม
และจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน  มีการจัดการระบบการใหคําปรึกษา
ดานการทํางานและการพัฒนาความรูแกพนักงาน  

4.    ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ ในดานภาวะผูนํา 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

ในดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก จํานวน 3 ปจจัย 
ประกอบดวย ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน
ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละแผนกไดรับทราบ
ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางาน ใหแก
พนักงาน และมีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ จํานวน 3 ปจจัย ประกอบดวย ผูบังคับบัญชามีการแจง
ผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ผูบังคับบัญชามี
การรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ี
กวางและนํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ 

 
ตอนท่ี 4.2 ความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กับระดับความคิดเห็น

ตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ  
 ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนง และเงินเดือน กับตัวแปร
ตาม ซ่ึงไดแก ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา เพื่อตองการทราบวาตัวแปรอิสระแตละตัวมี
ความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการแตกตางกันหรือไม พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน
ตอองคการในทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา เพศของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย 
เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
องคการทุกดานไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงวา อายุของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 
5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
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3.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา การศึกษาของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา อายุการทํางานของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัด
สํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา ตําแหนงของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา เงินเดือนของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
 
สวนท่ี 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการกับความผูกพันตอองคการ
ในภาพรวมของพนักงาน 

ผลการหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ และ
ภาพรวมความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการทั้ง 4 
ดาน  ไดแก  ดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะผูนํา  มี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการในภาพรวม โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 
0.433 และ ระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 4 ดานคิดเปนรอยละ 
18.70 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 81.30 เปนผลมาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานาย
ดวยสมการเสนตรงจะใกลเคียงกับระดับความผูกพันในภาพรวมจริง ๆ ของพนักงานไดไมสูงมาก
นัก แตเม่ือพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ในดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา ไมมีผลตอระดับความผูกพันใน
ภาพรวมตอองคการ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดาน
องคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับตํ่า
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กวา 0.05 และจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน
องคการสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมได 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พบวามีประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็นท่ีสามารถ
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 

1. ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย 
เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความผูกพันตอองคการในระดับผูกพันตอองคการ
(Engaged)  โดยพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
ไดแก มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนขององคการเปนหลัก มีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ ทานมีความพรอมท่ีจะรับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอองคการ หรือตอหนาท่ีการทํางาน และ ปณท.เปนองคการที่ดี
ท่ีสุดท่ีเลือกทํางานดวย นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ
องคการในระดับเห็นดวยมาก คือ มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยม
ขององคการ ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) สถาบันวิจัยและองคการท่ี
ปรึกษา ท่ีไดแบงประเภทของพนักงานท่ีผูกพันตอองคการไวหมายถึง พนักงานท่ีทํางานดวยความ
เต็มใจและตั้งใจ และคํานึงถึงองคการเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรัก
และทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของ
องคการอยางแทจริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อทําใหองคการ
กาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด โดยผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ พิชญากุล ศิริปญญา 
(2545) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม) 
ภาคเหนือซ่ึงพบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับสูง ซ่ึงความสอดคลองของผล
การศึกษานี้ นาจะเกิดจาก ลักษณะขององคการที่เปนรัฐวิสาหกิจเหมือนกัน  และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยในเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการของ Burke, Inc. Research (2003) ซ่ึงเปน
บริษัทท่ีปรึกษางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงพบวา พนักงานท่ีมีความผูกพันจะตองการ
ทํางานอยูกับองคการนั้น ๆ และเสียสละเพื่อองคการ สรางผลผลิตและใหบริการแกลูกคา และ
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ชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จ โดยความผูกพันของพนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความ
จงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน (Profitability) ตอองคการ  
 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน 
และอัตราเงินเดือน พบวา ไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ใน
สังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ และ ท่ีพบวา
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือนมี
ผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน และไมสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาภรณ  
นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ท่ีพบวาปจจัยสวนบุคคลดาน
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือนมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน ซ่ึงเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผลการศึกษาไมสอดคลองกันนาจะเกิดจาก ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและลักษณะการประกอบกิจการในแตละองคการมี
ความแตกตางกันและหลักเกณฑในการแบงกลุมปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน สงผลใหการศึกษา
ดานปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 

2.  ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
1.  ดานองคการ 

  จากผลการศึกษา พบวา พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดาน
องคการในระดับเห็นดวยมาก และปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานองคการยังสามารถ
ทํานายระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมได แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ถายทอดนโยบายและกลยุทธขององคการ การส่ือสารใหพนักงานไดทราบอยางสะดวกและท่ัวถึง 
การเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น มีความสอดคลองของนโยบายและกลยุทธระหวาง
สวนกลางและศูนยไปรษณีย การจัดระบบ/วิธีการทํางานอยางมีมาตรฐาน การสรางสภาพแวดลอม
ในการทํางานอยางเหมาะสม มีกฎระเบียบท่ีชัดเจนและเปนธรรม และมีการสงเสริมใหพนักงานได
เรียนรูส่ิงใหม ๆ ซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้สามารถสงผลทําใหพนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน
และกอใหเกิดความผูกพันตอองคการอยางยั่งยืนได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Burke, Inc. 
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Research (2003) ซ่ึงกลาววา ปจจัยดานองคการเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพนักงานมีความ
ผูกพันตอองคการ  

2.  ดานงาน 
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 

ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานงาน
ในระดับเห็นดวยมาก แตปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานงานไมสามารถทํานายระดับ
ความผูกพันตอองคการในภาพรวมได ซ่ึงประกอบไปดวยความคิดเห็นดาน พนักงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ
พนักงานอยางเพียงพอ มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน และมี
รูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ท่ีไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค : กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ ท่ีพบวา 
พนักงานมีความคิดเห็นในปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงประกอบไปดวย 
ความมีเอกลักษณของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ความหลากหลายของงาน และ
ความมีอิสระในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงความแตกตางของผลการศึกษานี้นาจะเกิดจาก ลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติแตกตางกัน  และลักษณะขององคการแตกตางกัน  ทําใหพนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถามของท้ัง 2 องคการเกิดความคิดเห็นท่ีไมสอดคลองกัน ซ่ึงเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผล
การศึกษาไมสอดคลองกันนาจะเกิดจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและลักษณะขององคการมีความ
แตกตางกัน  

3.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 

ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ในระดับเห็นดวยมาก แตปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมได ซ่ึงประกอบ
ไปดวยความคิดเห็นดานการวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการวัดความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน การทําใหพนักงาน
รูสึกม่ันคงในการทํางาน มีเสนทางกาวหนาในอาชีพ มีการสงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนรู และ
ไดรับการอบรมตามความเหมาะสมของงาน  มีการจายคาตอบแทนอยางเปนธรรมและแขงขันกับ
ธุรกิจอ่ืนได  เหลานี้จะแสดงถึงความเอาใจใสตอพนักงานขององคการ วาองคการมีการสงเสริมให
พนักงานเกิดความกาวหนาในอาชีพมีความม่ันคงในการทํางานและไดรับการดูแลเอาใจใสเพื่อ
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กอใหเกิดการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ท่ีไดทําการศึกษา
ความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ และเบญจมาภรณ  นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษาความ
ผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
สมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ท่ีพบวา ปจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีดีจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของพนักงานดีตามไปดวย และยอมทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมในองคการ รวมกัน 
และเกิดความรูสึกผูกพันตามมา 

  4.  ดานภาวะผูนํา 
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 

ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดาน
ภาวะผูนํา ในระดับเฉยๆ แตปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนําไมสามารถ
ทํานายระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมได ซ่ึงประกอบไปดวยความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ผูบังคับบัญชาท่ีไดมีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  มีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการทํางาน  ใหคําแนะนําและแนวทาง
ความกาวหนา รับฟงความเห็นของพนักงานอยางมีเหตุผล และมีวิสัยทัศนท่ีกวาง นั้นจะสามารถ
สงผลถึงความผูกพันตอองคการโดยรวมได หากมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและเปนธรรมกับ
พนักงานทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ท่ีไดกลาวถึง
แรงจูงใจท่ีทําใหพนักงานรูสึกผูกพันตอองคการ ประกอบดวย พนักงานและความรูสึกในจิตใจของ
พนักงาน และ ความสามารถของหัวหนางานในการสรางเง่ือนไขท่ีสามารถสนับสนุนใหพนักงาน
เกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ  

3.  ความสัมพันธของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการกับระดับ
ความผูกพันตอองคการในภาพรวม  

จากการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองคการในดาน
องคการ ดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในระดับเห็นดวยมาก ดานภาวะผูนํา ในระดับ
เฉยๆ โดยพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองคการในดานองคการและดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานงาน และดานภาวะผูนํา ตามลําดับ โดยระดับ
ความคิดเห็นท่ีมีตอความผูกพันตอองคการในภาพรวม พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด และเม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน
ตองคการทั้ง 4 ดาน กับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวามีความสัมพันธใน
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เชิงบวกตอกัน โดยปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองคการในดานองคการ สามารถทํานายระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัดได ซ่ึงตรงกับกรอบความคิดของ R.M. Steers (1977) ท่ีไดเสนอแบบจําลอง
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ โดยไดแบงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันขององคการเปน 3 กลุม 
ประกอบดวย ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน โดยลักษณะงานท่ีแตกตางกัน จะมี
อิทธิพลตอระดับความยึดม่ัน ผูกพันตอองคการแตกตางกัน และประสบการณในงาน โดย
ประสบการณท่ีไดรับเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความผูกพันตอองคการไดแก ความรูสึกวาคนท่ีมี
ความสําคัญตอองคการ องคการพึ่งพาได ความคาดหวังไดรับการตอบสนอง ทัศนคติท่ีมีตอเพื่อ
รวมงานและองคการ และสอดคลองกับแนวคิดของ Burke, Inc. Research (2003) ท่ีไดกลาวถึง
สวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน ประกอบไปดวย ปจจัยตางๆ 6 ปจจัย 
ไดแก องคการ (Company) กลุมงาน (Work Group) สายอาชีพ (Career /Profession) ลูกคา 
(Customer) งานท่ีทํา (The job) และผูจัดการ (Manager) และสอดคลองกับการศึกษาของพิชญากุล ศิ
ริปญญา ท่ีไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ ท่ีพบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการ
อยูในระดับสูง 
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผูศึกษาไดคนพบประเด็น ดังตอไปนี้ 

1.  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน 
ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน ไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน
ตอองคการและไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัด
สํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.  พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา อยูในระดับตํ่า
ท่ีสุดคือมีคาเฉล่ีย 3.38 โดยเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยดานภาวะผูนํา พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.14 แสดงวาองคการควรพิจารณาปรับปรุงปจจัยยอยนี้เปนอันดับแรก และ ปจจัยยอย
ที่มีคาเฉล่ียของความคิดเห็นตํ่ารองลงมาไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) 
ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามา
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ถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ โดยมีคาเฉล่ีย 3.36 และ 3.39 ตามลําดับ ซ่ึงควรจะไดรับการ
พิจารณาปรับปรุงตอไป 

3.  พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ท่ีมีตําแหนงลูกจาง มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานองคการ
และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในระดับเห็นดวยมาก ดานงานและดานภาวะผูนํา ในระดับเห็น
เฉยๆ 

4.  พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ตําแหนงลูกจาง มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการในภาพรวมมากกวา
ตําแหนงงานพนักงาน แตนอยกวาตําแหนงหัวหนา 

 5.  พนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานองคการ 
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานงาน และดานภาวะผูนํา อยูในระดับเดียวกัน 

6.  ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานองคการ สามารถทํานายความผูกพันตอ
องคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ในภาพรวมได โดยความคิดเห็นตอปจจัยดานองคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันใน
ภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับตํ่ากวา 0.05 โดยปจจัยดานองคการสามารถ
ทํานายระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมได สวนปจจัยดานงาน ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา ไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงานใน
ภาพรวมได 
 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พบวาในภาพรวมพนักงานของบริษัทมีความผูกพัน
กับองคการ  แตเพื่อเปนการรักษาและพัฒนาความผูกพันตอองคการของพนักงานอยางยั่งยืน ซ่ึง
อาจจะเปนประโยชนตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดตอไป  ผูศึกษาจึงขอนําเสนอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ในแตละประเด็นดังนี้ 
  
  1.  ดานองคการ 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ในดานองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอย จะพบวา ทุกปจจัย
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ยอย มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก มีเพียงปจจัยดานมีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงานเพียงปจจัยเดียวท่ีมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ แสดง
วา พนักงานรูสึกวาไมคอยไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใหแกหัวหนา รวมท้ังหัวหนาก็
ไมไดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานเทาท่ีควร  ดังนั้น บริษัทควรนําเอาระบบขอเสนอแนะมา
ประยุกตใช  เพื่อเปนชองทางท่ีทําใหพนักงานทุกระดับไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตางๆ ใหแก
องคการ และในการระหวางการปฏิบัติงาน หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาควรจะรับฟงและพิจารณา
ขอเสนอตางๆของพนักงาน ตลอดจนใหคําอธิบายและขอเสนอแนะท่ีดีใหแกพนักงาน เพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานเกิดทัศนคติทางบวกตอองคการ 
 
 2.  ดานงาน 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ในดานงานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอย จะพบวา มี 2 ปจจัย ท่ีมี
ความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ ไดแก มีการจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ
พนักงานอยางเพียงพอและมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน 
และเม่ือพิจารณาจากปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงาน พบวา ระดับพนักงาน (พนักงานไปรษณีย
และพนักงานปฏิบัติการ)และลูกจาง (เจาหนาท่ีไปรษณีย) มีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ แตระดับ
หัวหนา (หัวหนาศูนย ผูชวยหัวหนาศูนยและหัวหนาแผนก) มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 
แสดงวา พนักงานระดับลูกจาง (เจาหนาท่ีไปรษณีย) และพนักงาน (พนักงานไปรษณียและพนักงาน
ปฏิบัติการ)รูสึกวาสภาพแวดลอมในการทํางาน เคร่ืองมือ อุปกรณท่ีชวยสนับสนุนการทํางานยังไม
เพียงพอ ลักษณะการมอบหมายงานใหไปดําเนินการ ไมมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 
คิดวาตนเองตองรับผิดชอบในการทํางานมาก แตไดรับผลตอบแทนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับงานท่ี
ไดรับมอบหมาย ดังนั้น บริษัทควรมีการสํารวจจํานวนอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการจัดเตรียมใหเพียงพอตอความตองการ รวมถึงกําหนดระยะเวลาในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ และควรมีการสํารวจสภาพท่ีทํางานเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน ไดแก แสงสวาง การถายเทอากาศ ความสะอาดและดําเนินการปรับปรุง
ใหเหมาะสม  ผูบังคับบัญชาหัวหนาตองพิจารณามอบหมายงานตางๆ ใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของพนักงาน เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความรูความสามารถอยางเต็มท่ีและให
การสนันสนุนการเรียนรูส่ิงใหมๆ แกพนักงานท่ียังมีความรูไมเพียงพอ เพื่อใชในการพัฒนาองคการ
ตอไป  
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3.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอย จะ
พบวา มี 3 ปจจัย ท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ ไดแก มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี มีการสงเสริม
และจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงานและมีการจัดการระบบการให
คําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรูแกพนักงาน ดังนั้น บริษัทควรใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะนําหลักการบริหารจัดการตางๆ มาพัฒนาทั้ง
ระบบ มีการกําหนดสมรรถนะหรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีในแตละสายงาน มี
การบริหารจัดการความรูในองคการ การจัดใหพนักงานไดรับการอบรม ในหลักสูตรท่ีเหมาะสม
และตรงกับความตองการ ไดแก หลักสูตรพื้นฐานของแตละสายงาน หลักสูตรท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหัวหนางาน ผูบริหาร เพื่อชวยสงเสริมให
เกิดความมุงม่ันในการทํางานและเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคากับองคการ การจัดใหมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถวัดไดและเปนธรรม ไดแก ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ 360 
องศา จะเปนสวนชวยใหพนักงานเกิดรูสึกม่ันคงในการทํางาน และเกิดขวัญกําลังใจท่ีดี และการ
พิจารณาผลตอบแทนใหกับพนักงานควรพิจารณาตามความรูความสามารถ และสมรรถนะการ
ทํางานดานตาง ๆ ท่ีพนักงานแตละคนปฏิบัติ พรอมมีการแจงผลการประเมินใหไดรับทราบจะ
กอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ และทําใหพนักงานเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี เพื่อ
สนองตอบความตองการขององคการและเกิดความผูกพันไดอยางยั่งยืน 
  
4.  ดานภาวะผูนํา 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ในดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ ดังนั้นบริษัทควรใหความสําคัญตอการมีภาวะผูนําของ
ผูบังคับบัญชาหัวหนางานในสวนตางๆขององคการ เพราะผูบังคับบัญชาหัวหนางาน เปนผูท่ีตอง
ทํางานใกลชิดกับพนักงานในทุกระดับ เปนผูวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใหลุลวง 
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยองคการจะตองวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู
ความสามารถ มีจริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขององคการ และมีความเหมาะสมในแตละ
ตําแหนงงาน ควรมีการจัดฝกอบรมหัวหนางานเกี่ยวภาวะผูนํา เพื่อพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา 
สามารถควบคุมส่ังการพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายได ซ่ึงการท่ีองคการมีผูบังคับบัญชาหัวหนางานท่ีดี มีความยุติธรรมและปฏิบัติตอพนักงาน
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ทุกคนอยางเทาเทียมกัน จะสงผลใหพนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ เกิดความสามัคคี และมีการ
ทํางานเปนทีมท่ีดี ทําใหองคการเกิดความเจริญกาวหนาตอไปได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


